
 

 

 

BELONEN 

Dagelijks hebt u te maken met het gedrag van uw kind. Dit kan natuurlijk leuk en positief zijn 
maar ook lastig en negatief. Opvoeden is continue omgaan met dat gedrag. In dit stuk kunt u 
lezen hoe u bewust invloed kunt uitoefenen op het gedrag van uw kind het is speciaal 
gericht op de situatie van het toedienen van groeihormoon. 

Een citaat uit de vakliteratuur: “Gedrag is aan te leren met behulp van bepaalde prikkels en 
consequenties. Gedrag neemt toe als het gevolgd wordt door een prettige gebeurtenis en 
gedrag neemt af wanneer het gevolgd wordt door een niet prettige gebeurtenis” (Rigter, 
2008). 

Eén van de prikkels is belonen. Belonen is het bevestigen, bekrachtigen en versterken van 
gedrag. 

Iedere avond krijgt uw kind groeihormoon. Een min of meer medische handeling die, voor 
een goed resultaat, echt iedere dag door moet gaan. U bent vast trots op uw kind dat het 
dat iedere avond ondergaat. U laat dat vaak merken door een complimentje te geven, een 
dikke zoen of een aai over de bol (sociale beloningen). Dit is logisch en (on)bewust 
stimuleert u uw kind daarmee om er de volgende avond weer voor te gaan. Dit heeft dus 
een positieve invloed op het gedrag. 

Het kan echter in de loop van de behandeling voor komen dat deze sociale beloningen uw 
kind niet meer voldoende stimuleert om door te gaan. Er is sprake van sleur of demotivatie. 
Ook als u graag wilt dat uw kind een of meerdere onderdelen van de handelingen zelf gaat 
doen, is motivatie belangrijk. Daarmee bevordert u de zelfstandigheid en de therapietrouw. 

U kunt er dan voor kiezen om tijdelijk een andere manier van belonen in te zetten.  

Ook in de eerste week van de behandeling is het belangrijk om uw kind te stimuleren.  Een 
beloningssysteem bovenop de sociale beloningen heeft dan vaak het effect van 'een goed 
begin....' Spreek dan met uw kind wel een duidelijke periode van zeven dagen af. 

Let op: Belonen is een hulpmiddel. Mocht het niet helpen in de begeleiding van uw kind, kijk 
de situatie dan niet te lang aan. Bespreek het met de behandelend arts. U kunt advies 
krijgen over hoe u uw kind kunt begeleiden.  



 

 

Vormen van belonen                                 
Er zijn verschillende beloningsmogelijkheden. Het is daarom belangrijk om er van tevoren 
goed over na te denken welke u het beste kan kiezen. Wat past er bij uw kind? Wat kunt u, 
als ouders, waarmaken? Welk doel wilt u met belonen bereiken? 

Materieel belonen 

Het geven van tastbare voorwerpen zoals stickers, iets lekkers of cadeautjes. Leuke 

hebbedingetjes maar ook voorwerpen met een bepaalde symbolische of gevoelswaarde bv. 

gelukspoppetje, beschermengeltje. 

Bij het geven hiervan moet u zich bedenken dat de behandeling avond na avond gedaan 

wordt. Vaak jarenlang en dat als u hier aan begint dan uw kind misschien gaat overspoelen 

met cadeautjes. Het effect zal dan snel verdwijnen. Uw kind kan verzadigd raken. Of steeds 

groter of meer willen. 

Belonen door middel van een activiteit 

Activiteiten doen die uw kind leuk vindt, zoals extra buiten spelen, langer opblijven, samen 

iets doen, zoals koekjes bakken of winkelen.  

Een prettige gebeurtenis stellen tegenover een minder prettige gebeurtenis kan zeker 

stimulerend werken. Dit kan achteraf zijn. Maar u kunt ook denken aan iets dat uw kind 

mag doen tijdens de handeling dat anders niet zomaar mag, bijvoorbeeld met een speciaal 

stuk speelgoed spelen, of een computerspelletje doen op een gameboy of uw smartphone. 

Het is belangrijk dat het iets is dat anders niet zomaar mag. Dan wordt het iets speciaals en 

kijkt uw kind er naar uit. 

U kunt ook denken aan het laten vervallen van een activiteit: dat uw kind iets niet hoeft te 

doen. Wanneer de kinderen in uw gezin een dagelijks of wekelijks karweitje hebben, zou u 

een afspraak kunnen maken dat uw kind dit een keer over mag slaan. 

Ook hierbij moet u zich bedenken hoe vaak en op welke manier u deze vorm van belonen 

inzet.  

Activiteiten gaan echter niet zo snel vervelen als materiële beloningen! 



 

 

 

Belonen door middel van een ruil-spaarsysteem 

Eerst kleine voorwerpen(bv. stickers) verzamelen en deze dan ruilen voor een groter doel. 

Dit doel kan zowel materieel als een activiteit zijn.  

Deze manier van belonen is zeer geschikt voor een behandeling met groeihormoon. Je 

weet namelijk zeker dat het doel bereikt wordt omdat de duur van de behandeling zo lang 

is. 

Voorbeelden: 

Heel bekend is natuurlijk het plakken van stickers tot de kaart vol is. 

U kunt ook denken aan: 

• Het rijgen van kralen tot het koord vol is. Van tevoren bepaalt u de lengte van het 

koord aan de hand van het aantal te sparen kralen dat u afgesproken heeft. 

• Het prikken van een aantal cocktail prikkers in een van klei gevormd 

egeltje. 

• Duplo of Lego blokken (evt. voorzien van een nummer) stapelen tot een afgesproken 

hoogte. 

• Een leuke foto of afbeelding (bijvoorbeeld van de activiteit die u gaat doen) in 

stukken knippen en iedere avond een stuk op een karton plakken tot deze weer 

compleet is. 

•   Wil uw kind bijvoorbeeld een grote doos Lego (die bestaan meestal uit meerdere 

zakjes) dan kunt u ook afspreken dat er na een aantal stickers één zakje is verdiend. 

Dan weer opnieuw sparen voor het volgende zakje. 

•   Plastificeer een foto of afbeelding met bv. 10 dieren. Schilder een cirkel op elke 

dierenkop met verf of bijvoorbeeld Tippex. Uw kind mag iedere avond een cirkel 

wegkrabben. 

• Of , als u een beetje creatief bent, maak een kalender met deurtjes zoals een 

adventskalender. 

• Verzin zelf samen met uw kind een leuk persoonlijk spaarsysteem. 



 

 

Aandachtspunten 

Welke vorm van beloning u ook kiest, denk altijd aan de volgende punten: 

• Beloningssystemen werken goed bij kinderen vanaf 3 jaar.  

• Betrek uw kind bij uw plannen om een beloningssysteem te bedenken 

• Bedenk vooraf welk gedrag u verandert wilt zien. Rekt uw kind altijd tijd, maak dan een 

afspraak over tijdstippen of tijdsduur. Zorg dat het ook duidelijk is voor uw kind welk 

gedrag u wel verwacht. 

• Bedenk dat het moeilijk is om meerdere gedragingen tegelijk te veranderen. Het geven van 

een beloning wordt dan lastig want het ene kan wel lukken en het andere niet. Dus als uw 

kind tijdrekt én niet stil zit moet u zich op één van de gedragingen richten en de andere 

voorlopig even op de koop toe nemen of duidelijk maken dat er 2 beloningen te verdienen 

zijn. Het kan dan dus ook zijn dat uw kind op een avond 2, 1 of 0 stickers krijgt. De 

hoeveelheid stickers die gespaard moet worden voor het einddoel bereikt is stelt u daar 

vanzelfsprekend ook op af. 

• Kies een activiteit of materiële beloning waarvan u weet dat uw kind er belang in stelt. De 

stimulans om mee te werken is dan het grootst. U kunt dat samen met uw kind bedenken 

of uw kind zelf het doel laten aangeven. U bepaalt dan zelf of u dit ook een reële beloning 

vindt. 

• Kom het beloofde natuurlijk altijd na. Uw kind moet er op kunnen vertrouwen dat het echt 

gaat gebeuren. Dreig niet gaande weg de tijd dat het niet doorgaat. Het gaat door. Uw kind 

bepaalt door zijn gedrag hoe snel het gaat gebeuren. 

• Zorg dat iedereen die wel eens bij het toedienen van het groeihormoon betrokken is, weet 

wat de afspraken zijn. 

• Om uitdagend en stimulerend genoeg te blijven is het van belang om de gekozen vorm van 

belonen ook weer af te bouwen.  

 

 

 



 

 

 

Speciaal voor een ruil-spaarsystemen geldt: 

• Spreek het aantal te sparen voorwerpen duidelijk af. Wijk ook niet meer van dat aantal af. 

•  Voor kleuters, 4 en 5 jarigen, zijn maximaal 10 dagen goed te overzien. Vanaf 7-8 jaar kunt 

u de tijdsduur uitbreiden naar bijvoorbeeld maximaal 2 weken. Kinderen boven de 12 jaar 

kunnen wel 3-4 weken voor iets sparen. 

• Zorg dat het spaarsysteem er verzorgd en aantrekkelijk uit ziet. 

• Zorg dat het spaarsysteem op een vast plek staat of ligt en dat het zichtbaar is voor het 

kind. Zo kan uw kind ook op andere momenten zien hoever het is met sparen. 

• Voer de beloning direct na het toedienen van het groeihormoon uit. Benoem daarbij ook 

voor uw kind welk gedrag u waardeert bijvoorbeeld: “Fijn dat je vandaag snel ging zitten 

toen ik alles klaar had gezet”.  

• Als het niet gelukt is, krijgt het kind de beloning (sticker, kraal o.i.d.) niet. Wees daarin echt 

consequent. Blijf echter neutraal, spreek geen ongenoegens uit en blijf vertrouwen houden 

in een volgende dag. Zeg bijvoorbeeld: ”Jammer, vandaag is het niet gelukt, morgen vast 

wel”, of “Vandaag was het wel lastig voor je, dat kan een keer gebeuren”. 

• Als het doel bereikt is, denk dan goed na of het nuttig of nodig is om direct een nieuw ruil-

spaarsysteem te bedenken. Geef de verandering in de situatie of het gedrag de kans om 

routine te worden. 

• Vraag u een aantal zaken af voordat u een nieuw ruil-spaarsysteem start. Gaat het 

toedienen van groeihormoon al op de manier die voor iedereen wenselijk is? Kunnen we 

weer verder zonder beloning? Zal een nieuw ruil-spaarsysteem weer voldoende stimulans 

zijn voor mijn kind?  

 

  



 

 

Effecten van belonen 

Belonen kan verschillende effecten hebben.  

Positieve effecten op het kind 

Door belonen op de juiste manier te gebruiken zijn de effecten positief:  

• Belonen vergroot het zelfvertrouwen van uw kind doordat hij/zij het gevoel krijgt iets 

goed te kunnen. 

• Belonen heeft als effect dat er naast vervelende dingen ook iets positiefs wordt 

ervaren. Het doorzettingsvermogen wordt vergroot. 

• Belonen versterkt het coöperatieve gedrag (bv. stilzitten) van uw kind. Daardoor zal 

het toedienen van groeihormoon steeds soepeler of rustiger gaan. Uw kind zal 

hierdoor deze dagelijkse handeling als minder lastig, pijnlijk of hinderlijk ervaren.

  

Negatieve effecten op het kind 

Hoewel positief bedoeld, kan belonen ook op een verkeerde manier gedaan worden: 

• Verkeerd of niet afstemmen op de behoeften van uw kind. Bijvoorbeeld cadeaus 

geven terwijl uw kind eigenlijk meer behoefte heeft aan aandacht in de vorm van een 

gezamenlijke activiteit.  

Gevolg: Uw kind zal zich niet begrepen of miskend voelen en vervolgens niet 

meewerken. 

• Te veel beloningen geven, bijvoorbeeld overladen met cadeaus  

Gevolg: Aan uw kind worden niet meer de gepaste eisen gesteld of het wordt te veel 

vertroeteld en verwend. Als ergste gevolg kan uw kind een terugval in ontwikkeling 

laten zien. 

• Te veel complimenten geven. 

Gevolg: Uw kind verliest een reële kijk op zichzelf en de omgeving. Het weet niet 

meer wat normaal en wat speciaal is. Uw kind kan daarvan hinder ondervinden in de 

contacten met andere kinderen of volwassenen. 

•  



 

 

 

• Vanuit uw eigen behoeften belonen, bijvoorbeeld omdat u het zelf vervelend vindt 

dat uw kind deze handeling moet ondergaan. Of omdat u bang bent dat uw kind boos 

op u is of u niet aardig vindt.  

Gevolg: Er is te weinig of geen ruimte voor de eigen behoeftes en emoties (angst, 

verdriet, boosheid) van uw kind. Uw kind laat alleen gewenst gedrag zien om een 

beloning te krijgen of om u een plezier te doen. 

• Het belonen niet afbouwen.  

Gevolg: Het belonen verliest zijn kracht en u zult niet meer het gewenste resultaat 

bereiken. 

• Gemaakte afspraken betreffende belonen niet na komen.  

Gevolg: Uw kind verliest vertrouwen en zal een volgende keer minder gemotiveerd 

zijn. 

• De beloning niet aanpassen aan uw gezinscultuur. Geen enkel kind wil ‘anders’ zijn. 

Door een chronische ziekte komt een kind vaak al in een uitzonderingspositie. Daar 

ontkomt het niet aan. Een beloning mag wel iets speciaals of iets extra’s zijn. Maar 

het is niet goed om het gevoel van ‘anders zijn’ te versterken door uw kind buiten 

proportie te belonen. Of door dingen te geven of te doen die u met uw andere 

kinderen nooit zou doen. Voor de onderlinge verhouding tussen uw kinderen is dit 

ook niet goed. 

Gevolg: Uw kind blijft onbewust het ongewenste gedrag in stand houden of een 

nieuw ongewenst gedrag vertonen. Uw kind heeft er door de voordelen van het 

belonen namelijk baat bij om bepaald gedrag (bijvoorbeeld verzet tegen het 

toedienen van groeihormoon) te blijven vertonen. 
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